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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Žáci  nastoupili do nově opravené školy 
Do nového školního roku  nastoupilo do Základní školy v Hrádku  9 nových prvňáčků. 
Celkem ve všech pěti ročnících navštěvuje letos školu  70 dětí. Zahájení školního roku bylo o 
to slavnostnější, že bylo spojeno s prohlídkou nově opravené školní budovy. Během prázdnin 
byla ve škole provedena úplná rekonstrukce topení, výměna všech oken a vymalování celé 
budovy.  Tyto práce si vyžádali více jak 800 tisíc Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu obce. O 
provedení těchto oprav rozhodlo zastupitelstvo obce. Výsledkem je hezké nové prostředí 
v jednotlivých učebnách, zlepšení tepelné pohody ve třídách, snížení nákladů na topení a díky 
novým oknům i významné snížení hluku z přilehlé silnice 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že v pátek 3.září  2010 se koná 
v hasičské zbrojnici členská chůze. Začátek je ve 20.00 hodin. 

 
Z kultury: 
Pozvánka 
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hrádku pořádá v sobotu 18.září 2010 
autobusový zájezd na celostátní výstavu  ZAHRADA ČECH – LITOMĚŘICE. Odjezd je 
v 6.00 hodin ráno od hostince U Hánů. Zájemci o tento zájezd se mohou přihlásit u paní 
Faustové v prodejně ZKD v Hrádku. Cena zájezdu je 150,- Kč. Vstupné na výstavu činí u 
dospělého 80,- Kč, u důchodce 50,- Kč a za dítě 30,- Kč. 
 
Sušická pouť Na Andělíčku:  
Římskokatolická farnost Sušice srdečně zve na poutní bohoslužby, které se konají 
následovně: 
V pátek 3. září 2010 od 16.00 hodin proběhne u bývalého Domu dětí a mládeže požehnání 
nové křížové cesty vedoucí ke kapli Anděla Strážce v Sušici. Po požehnání křížové cesty bude 
následovat pobožnost křížové cesty a mše svatá v kapli Anděla Strážce.  
V sobotu 4. září 2010 bude sloužena mše svatá v kapli Anděla Strážce od 18.15 hodin. Po mši 
následuje koncert skupiny Zebedeus a Memento. 
Hlavní poutní mše svatá  bude sloužena v kapli Anděla Strážce v neděli 5.září 2010 od 11.00 
hodin. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma proti Sokolu Hradešice a prohrál 1:2. Gól dal Holeček. B tým hrál v sobotu 
v Hradešicích, kde prohrál 0:2. Dorost hrál také v Hradešicích a zvítězil 8:0. Branky dali: 
Švelch čtyři, Pena, Skála, Bigazs a Oliva po jedné. 
Družstvo starších žáků hrálo utkání doma se Sokolem Střelské Hoštice a prohrálo 2:3. Góly 
dali Mautner a Nováček. Odpoledne hráli žáci v Nalžovských Horách, kde prohráli 2:4. 
Branky dali Sýkora a Špička. 



Příští utkání 
A tým hraje v sobotu ve Švihově. B tým hraje v sobotu doma proti Sokolu Bolešiny. Dorost 
hraje první mistrovské utkání doma proti FK Horažďovice B v neděli od 10.00 hodin.  Starší 
žáci hrají v sobotu ve Staňkově a mladší žáci hrají v sobotu od 15.00 hodin doma proti Dukle 
Janovice. 
 
 
 
   Na závěr přejeme všem školákům a studentům úspěšný začátek školního roku, 
příjemné studium a samé pěkné známky po celý školní rok. 
 
                
 


